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ZGK – 331.2020                             Mietków, 24.11.2020 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE   

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie: 

„Zakup  i dostawa używanego samochodu do czyszczenia kanalizacji wraz z beczką nową lub po 

gruntownym remoncie o pojemności 10  -12  m3 oraz z pompą” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Zakład Gospodarki Komunalnej  
Ul. Kolejowa 35 
55-081 Mietków 
 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe jest dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro 
(podstawa prawna: art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1086) 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed 
upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści 
zapytania ofertowego zostanie przekazana niezwłocznie drogą elektroniczną (publikacja na stronie 
Zamawiającego) Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą mogły 
mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego samochodu do czyszczenia kanalizacji wraz z beczką 

nową lub po gruntownym remoncie o pojemności 10  -12  m3 oraz z pompą 

2. Oferowany pojazd musi być zarejestrowany na terytorium Polski, 

3. Oferowany pojazd musi posiadać aktualny przegląd i ubezpieczenie 

4. Rok produkcji min. 2005 

5. Udokumentowany przebieg poniżej 600 000 km 

6. Zamawiający musi udzielić gwarancji na silniki i skrzynię biegów obejmującej okres 3 mies.  

7. Beczka asenizacyjna musi posiadać pompę oraz pojemność w przedziale 10 - 12 m3 

8. Zamawiający na zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji wraz z beczką nową lub po gruntownym 

remoncie o pojemności 10  -12  m3 oraz z pompą zamierza przeznaczyć kwotę 120 000,00 PLN brutto 

9. Zamówienie realizowane będzie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie ul. Kolejowa 35, 
55-081 Mietków. 

10. Przedmiot zamówienia musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia  
11. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia: 

a) NIE był przedmiotem praw osób trzecich; 
b) Był własnością oferenta 
c) był kompletny i gotowy do użytkowania, 
d) spełniał wszystkie wymagania stawiane takim towarom przez prawo polskie, 
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e) spełnia wszystkie wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce w 
tym wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa dla 
pojazdów poruszających się po drogach publicznych w tym warunki techniczne wynikające z 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990 z poz. zm.). 

12. Zamawiający wymaga, aby Wykowana: 

• Dostarczył przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego tj. ZGK Mietków ul. 
Kolejowa 35; 

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Jeden Wykonawca musi 
zrealizować całość zamówienia. 
 

4. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania przyczyny na 
każdym etapie zapytania oraz do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, 
dokumentów lub wyjaśnień na każdym etapie zapytania. 

2. Cena oferty określona przez Oferenta zostanie ustalona na okres 30 dni od dnia otwarcia oferty i nie 
będzie podlegała zmianom oraz okresowej waloryzacji.  

3. W cenie Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty, związane z realizacją 
zamówienia, szczegółowo wskazane w niniejszym Zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z 
zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa. 

4. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie podpisana umowa 
pomiędzy nim a Zamawiającym, w uzgodnionym przez strony terminie do 14 dni od wezwania.  Istotne 
dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do zawieranej umowy, a które nie wynikają 
wprost z treści niniejszego zapytania ofertowego obejmują w szczególności: 
a) Płatności będą regulowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

faktury/umowy kupna sprzedaży wystawionej przez Wykonawcę. 
b) Wykonawca zobowiązany jest do sprawnej i terminowej realizacji zamówienia oraz współpracy z 

Zamawiającym. 
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości do 10% 

wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wartości pełnej usługi - w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa 
na Zamawiającym. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości do 10% 
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wartości pełnej usługi – w przypadku, gdy Zamawiający 
odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy. 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

f) Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron bez podania powodu z zachowaniem 14 – 
dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

g) Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy za 14-dniowym okresem 
wypowiedzenia, w przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia niniejszej Umowy lub nie 
wywiązuje się z postanowień objętych niniejszą Umową. 
 

5. KRYTERIUM WYBORU OFERT I OCENY WYKONAWCY 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów i ich znaczenia: 

• Cena – waga 50% - wg. Minimalizacji, wyliczona jako wartość całego zamówienia  

Cena (C) = cena oferty z najniższą ceną/cena oferty badanej x 50pkt. 

• Przebieg – waga 25 % 

Przebieg (P) = oferta z najniższym przebiegiem/przebieg badanej oferty x 25 pkt. 
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• Rok produkcji – waga 25% 

Rok produkcji (RP): rok 2005-2006 = 15 pkt. 

Rok 2007-2008 =20 pkt 

Rok 2009 i wzwyż = 25 pkt. 

Informacje wykorzystane do oceny punktowej będą pochodziły z przedłożonego przez Oferenta 

formularza ofertowego. Mając niniejsze na uwadze niewypełnienie  w całości/wypełnienie w części 

lub błędne wypełnienie formularza ofertowego w szczególności o informacje pozwalające na 

dokonanie przez Zamawiającego oceny punktowej będą skutkowały odrzuceniem oferty 

 

6. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wyznaczenie osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego. Osobą wykonującą w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy jest: Bartłomiej Karolczak  

 

7.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania. 
2. Ofertę należy sporządzić na załączonym Druku „Formularz ofertowy”, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego, w formie pisemnej, w języku polskim.  
Do Formularza ofertowego należy dołączyć: 

⎯ Specyfikację techniczną pojazdu w tym oferowanej beczki – dokument sporządzony na wzorze 
własnym Oferenta (w języku polskim), 

⎯ Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem każdej strony dowodu rejestracyjnego 
pojazdu, 

⎯ Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego ubezpieczenia samochodu 

⎯ Kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnych badań technicznych 

⎯ Oświadczenie o udzielonej gwarancji na silnik i skrzynię biegów dokument sporządzony na 
wzorze własnym Oferenta 

⎯ Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do oferty 

⎯ Zdjęcia pojazdu tzn. na zdjęciach ma być widoczny: 
przebieg samochodu, przód oraz dwa boki kabiny ciągnika, beczka asenizacyjna wraz z 
zamontowaną pompą (zdjęcia wykonane z każdego boku oraz z tyłu beczki) min. 7 zdjęć. 
Do zdjęć należy załączyć oświadczenie, iż przedstawiają pojazd objęty ofertą.  

3. Oferta wraz z załącznikami - w tym potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów 
(jeśli dotyczy) - musi być podpisana1 przez osobę do tego upoważnioną.  

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę, w przeciwnym razie nie zostaną uwzględnione. 

5. Wymagany termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert. 
Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 5 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 
się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 30 dni. 

6. Cena oferty netto i brutto powinna być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia 

szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz wszystkie koszty wynikające  
z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa. 

8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.  

 
1 Za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby. 
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9. Brak jakiegokolwiek wymaganego w ofercie załącznika oraz brak poprawnie wypełnionego 
załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty 
 

 
 

8. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie elektronicznej, na adres e-mail info@zgk.mietkow.pl, 
bądź pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. Kolejowa 35, 55-
081 Mietków decyduje data wpływu do Zamawiającego.  

2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie na której musi znaleźć się zapis „Oferta na zakup  
i dostawę używanego samochodu do czyszczenia kanalizacji” 

3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.12.2020 r. do godziny 15:00. 
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
5. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie 

ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
6. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu 

składania ofert. 

9. OSOBY UPRAWNIONE ORAZ SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości  
i uwag związanych z zapytaniem ofertowym.  

2. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie 
niniejszego zapytania ofertowego jest Pan Bartłomiej Karolczak: tel. 882 078 592,  
e-mail:  kierownik@zgk.mietkow.pl 

3. Pytania zadawane przez potencjalnych Oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego zostaną 
opublikowane na stronie Zamawiającego  
 

10. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

1. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia 

3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 
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